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Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Łapy,
Wspólnotom Parafialnym, Łapskim Przedsiębiorcom

i Pracownikom, Organizacjom Pozarządowym
oraz Instytucjom z terenu Gminy Łapy, Sołtysom

i Radom Sołeckim, Służbom Mundurowym
życzymy pogody ducha, miłości w rodzinach,

dostatku i życia w zdrowiu.

Sławomir Jan Maciejewski
Przewodniczący
wraz z radnymi

Rady Miejskiej w Łapach

Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap

wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Łapach

Pełnych nadziei, wiary i miłości Świąt Wielkanocnych
przeżytych wspólnie z najbliższymi.

Niech będzie to czas radości z bycia razem, wzajemnej
życzliwości i odwzajemnionej dobroci.

Niech Chrystus Zmartwychwstały wypełni nasze serca
pokojem i nową nadzieją,

by z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Obfitych łask i błogosławieństw
od Zmartwychwstałego Chrystusa

oraz wielu radosnych spotkań
w gronie najbliższych.

Mieszkańcom Miasta i Gminy Łapy

życzą:

Radni Klubu Radnych

Nasze Podlasie Rady

Miejskiej w Łapach:

Radny Rady Powiatu

Białostockiego:

Wiesław SZUSTAK
(Przewodniczący Klubu

Radnych)
Barbara EKIERT,

Halina KAMIŃSKA,
Kazimierz ŁUPIŃSKI,

Krzysztof GOŁASZEWSKI.

Burmistrz Łap

Radni Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Rady Miejskiej w Łapach

Radni Rady

Powiatu Białostockiego

Urszula Jabłońska,

Leszek Paweł Gulewicz, Janusz Jamiołkowski,

Marianna Kaczyńska, Adam Karasiewicz,

Sławomir Jan Maciejewski, Maciej Michno,

Zdzisław Penza, Adam Perkowski,

Beata Piekarska,

Jarosław Porowski,

Piotr Pułkośnik.

Maria Busłowska,

Sylwia Rząca,

Roman Czepe.

Na te radosne Święta
Zmartwychwstania Pańskiego

w ten szczególny czas
wewnętrznej odnowy i refleksji
życzenia zdrowia, pokoju ducha

i wszelkiej pomyślności
składają:
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Dziś nie musimy walczyć o 
wolną Polskę, ale nadal mamy 
- jak mówił Roman Dmow-
ski, jeden z twórców polskiej 
niepodległości - obowiązki 
polskie, z których musimy się 
wywiązywać. W setną roczni-
cę odzyskania niepodległości 
przez Polskę pamiętamy, że 
patriotyzm przejawia się we 
wspólnym solidarnym działa-
niu na rzecz ciągłego rozwoju 
Ojczyzny.  

Bardzo cieszę się, że ra-
zem możemy przeżywać 100. 
rocznicę odzyskania niepodle-
głości - ten podniosły i ważny 
dla naszej Ojczyzny rok. Wspólnie z przedstawicielami różnych 
łapskich środowisk zaplanowaliśmy wiele inicjatyw społecznych, 
kulturalnych i sportowych, mających na celu upamiętnienie i 
uczczenie tych wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem 
niepodległości przez Polskę. Łapskie obchody zainaugurowaliśmy 
już w lutym cyklem spotkań modlitewnych „Nowenna Niepod-
ległości”. Bogaty program obchodów 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę znajdziecie Państwo m.in. w tym 
wydaniu Gazety Łapskiej. 

Zapraszam mieszkańców miasta i gminy Łapy do 
udziału w tych wydarzeniach. Dziękuję wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację tego doniosłego jubileuszu 
i uczestniczą w naszym radosnym narodowym święcie. 

Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap

Uczę się w Łapach
W gminie Łapy obecnie jest 175 uczniów, którzy w dniu 18 

kwietnia przystąpią do egzaminu gimnazjalnego, a w czerwcu 
zakończą naukę w gimnazjum. Choć do rozpoczęcia edukacji 
na kolejnym poziomie pozostanie im jeszcze ponad 6 miesię-
cy, to już w czerwcu będą musieli podjąć decyzję o przyszłym 
kierunku kształcenia. 

Jaką szkołę wybrać – liceum czy technikum a może szkołę branżo-
wą?  Czy wybrać szkołę w Łapach czy Białymstoku? To pytanie dzisiaj 
z pewnością zadaje sobie wielu uczniów i ich rodziców. W Łapach 
uczniowie mają do wyboru 2 licea ogólnokształcące, technikum 
oraz szkołę branżową I stopnia. Wachlarz możliwości jest, zatem 
ogromny. W szkołach średnich czekają na uczniów ciekawe profile 
kształcenia, dobrze wyposażona baza dydaktyczna a także możliwość 
uczestniczenia w różnych programach edukacyjnych. 

W tym wydaniu gazety prezentujemy Państwu nasze lokalne po-
nadgimnazjalne placówki oświatowe, tj. I Liceum Ogólnokształcące 
w Łapach, Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach oraz Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Łapach. 
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PROFILE KSZTAŁCENIA:

- KLASA ADMINISTRACYJNO-PRAWNICZA

KLASA POLITECHNICZNA

KLASA LOGISTYCZNA

- KLASA BIOTECHNOLOGICZNA

- rozszerzony program

nauczania z historii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie.

Możliwość dalszego kształcenia: prawo, administracja, filologie, historia,

archeologia, socjologia psychologia, politologia, dziennikarstwo itd.

- rozszerzony program nauczania z matematyki,

fizyki, informatyki lub języka angielskiego. możliwość dalszego

kształcenia: Politechnika - wszystkie kierunki, matematyka, fizyka,

informatyka, Wyższa Szkoła Morska itd .

- - rozszerzony program nauczania z geografii,

języka polskiego, języka angielskiego. Możliwość dalszego kształcenia:

logistyka, ekonomia, marketing i zarządzanie, geografia, ochrona

środowiska, turystyka i rekreacja, hotelarstwo itd.

- z rozszerzonym programem nauczania z

biologii, chemii, języka angielskiego. Możliwość dalszego kształcenia:

ogólnolekarski, analityka, stomatologia, farmacja, weterynaria, biologia,

chemia, itd.

KADRA:

Kadra o wysokich kwalifikacjach doświadczona z uprawnieniami

egzaminatorów OKE oraz w większości do nauczania dwóch, nawet

trzech przedmiotów.

OSIĄGNIĘCIA:

Laureaci konkursów i olimpiad:

- Złota Igła przeglądu teatrów szkolnych 2017, - Samorządowy

Konkurs Nastolatków 2017 - Konkurs Historyczny Wiedzy o Armii

Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach od września

1939r. do 25 kwietnia 1947r. .- III Wojewódzki Konkurs

Recytatorski Wiew Sitowia - X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu

„Polska w NATO” - Konkurs Historia Białegostoku i województwa

podlaskiego - Olimpiada Geograficzna- Konkurs Artystyczny

„Piękno niejedno ma imię” – 2017r. - Konkurs Historyczny pt.

Między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną: dzieje

Białegostoku i województwa podlaskiego do 1795r.

BAZA DYDKATYCZNA:

- dobrze zorganizowane pracownie z dostępem do Internetu we

wszystkich pracowniach lekcyjnych, - rzutniki multimedialne w

18 salach lekcyjnych, - tablice interaktywne dotykowe, -

laboratorium językowe,- biblioteka i czytelnia w oddzielnych

pomieszczeniach, - nowoczesna pracownia informatyczna, - sala

gimnastyczna, mała sala fitness, siłownie dla dziewcząt i

chłopców, stadion lekkoatletyczny, boisko do gry w piłkę nożną,

ręczną i koszykówkę, - muzeum szkolne,

- uczniom pobierających naukę poza miejscem stałego

zamieszkania możliwość zakwaterowaniaw internacie,

REALIZOWANE PROGRAMY:

- "Nowoczesny patriotyzm” - to jedna z największych

kuźni młodzieżowych projektów społecznych, a

zarazem przyszłych elit! Łącząc nowoczesność z

tradycją realizowane są trzy ścieżki działalności: kultura

pamięci, samorządność i patriotyzm gospodarczy.

Udział w programie motywuje, aby przejść od

narzekania do działania i odnieść sukces. - „Dzień

przedsiębiorczości” - sprzyja podejmowaniu przez

młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej

drogi edukacyjnej i zawodowej. - „Rakoobrona” -

kampania edukacyjna zwracająca uwagę, na to, że

profilaktyka nowotworowa to nie tylko badanie czy

obserwowanie swojego ciała, ale także zmiana stylu

życia.

- Kółka przedmiotowe oraz zajęcia przygotowujące do

matury.

- Teatr szkolny „Mniejsza kaprys o to”.

- SKS: koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka

- E-przyrodnik;

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej na pewno

nie jest łatwy. Należy się zastanowić, jakie

predyspozycje psychofizyczne, zdolności,

zainteresowania, dotychczasowe doświad-

czenia i aspiracje wykazuje młody człowiek.

Pod uwagę trzeba wziąć również inne

czynniki, np. środowisko rodzinne, rówieś-

nicze, otoczenie społeczno-gospodarcze.

Chociaż jest to czas rozwoju autonomii i samodzielności w życiu młodego

człowieka, to nie powinien on zostać sam z wyborem szkoły, gdyż decyzja

będzie miała wpływ na wybór jego kariery zawodowej. Dojrzewający

człowiek buduje swoje wizje dotyczące roli zawodowej, ale jego wiedza o

samym sobie jest jeszcze niepełna, dlatego warto go mądrze wesprzeć.

Ważne jest także dbanie o bezpieczeństwo uczniów. Warto o to zapytać

ich samych, a także nauczycieli, innych rodziców. Wiele przydatnych

informacji można uzyskać podczas dni otwartych. Wówczas jest

możliwość poznania kadry dydaktycznej obejrzenia szkoły, całego terenu,

zaplecza sportowego, klas. Uczestnictwo w dniach otwartych na pewno

przybliży klimat szkoły.

Dariusz Wincenciak

Dyrektor I LO w Łapach

Jestem nauczycielem w I
LO od 14 lat. W szkole tej
uczę języka polskiego i
historii. Liceum jest to
szkoła z wie lo letn ią
tradycją, która bardzo
dobrze przygotowuje
młodzież do kontynuacji
edukacj i na różnych
kierunkach i profilach
studiów wyższych. Świad-
czy o tym duża liczba absolwentów, którzy
studiują na uczelniach na terenie całego kraju.

Adam Karasiewicz

Radny Rady Miejskiej w Łapach
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PROFILE KSZTAŁCENIA:
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- rozszerzony program nauczania z matematyki,

fizyki, informatyki lub języka angielskiego. możliwość dalszego
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egzaminatorów OKE oraz w większości do nauczania dwóch, nawet

trzech przedmiotów.
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„Piękno niejedno ma imię” – 2017r. - Konkurs Historyczny pt.

Między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną: dzieje
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wszystkich pracowniach lekcyjnych, - rzutniki multimedialne w

18 salach lekcyjnych, - tablice interaktywne dotykowe, -

laboratorium językowe,- biblioteka i czytelnia w oddzielnych

pomieszczeniach, - nowoczesna pracownia informatyczna, - sala

gimnastyczna, mała sala fitness, siłownie dla dziewcząt i

chłopców, stadion lekkoatletyczny, boisko do gry w piłkę nożną,

ręczną i koszykówkę, - muzeum szkolne,

- uczniom pobierających naukę poza miejscem stałego

zamieszkania możliwość zakwaterowaniaw internacie,

REALIZOWANE PROGRAMY:

- "Nowoczesny patriotyzm” - to jedna z największych

kuźni młodzieżowych projektów społecznych, a

zarazem przyszłych elit! Łącząc nowoczesność z

tradycją realizowane są trzy ścieżki działalności: kultura

pamięci, samorządność i patriotyzm gospodarczy.

Udział w programie motywuje, aby przejść od

narzekania do działania i odnieść sukces. - „Dzień

przedsiębiorczości” - sprzyja podejmowaniu przez

młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej

drogi edukacyjnej i zawodowej. - „Rakoobrona” -

kampania edukacyjna zwracająca uwagę, na to, że

profilaktyka nowotworowa to nie tylko badanie czy

obserwowanie swojego ciała, ale także zmiana stylu

życia.

- Kółka przedmiotowe oraz zajęcia przygotowujące do

matury.

- Teatr szkolny „Mniejsza kaprys o to”.

- SKS: koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka

- E-przyrodnik;

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej na pewno

nie jest łatwy. Należy się zastanowić, jakie

predyspozycje psychofizyczne, zdolności,

zainteresowania, dotychczasowe doświad-

czenia i aspiracje wykazuje młody człowiek.

Pod uwagę trzeba wziąć również inne
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zaplecza sportowego, klas. Uczestnictwo w dniach otwartych na pewno
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PROFILE KSZTAŁCENIA:

1. II Liceum Ogólnokształcące

2. Technikum w zawodach:

3. Szkoła Branżowa I stopnia

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia. W

ZSM są także szkoły dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym -

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Na rok szkolny 2018/2019 Zespół Szkół Mechanicznych przygotował

ofertę edukacyjną obejmującą następujące zawody i specjalności:

- mundurowe: oddział realizujący

tematykę bezpieczeństa powszechnego,

technik elektryk, technik informatyk, technik

mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa,

technik budownictwa,

- mechanik pojazdów samochodowych -

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

WSPÓŁPRACA: Szkoła współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami:

Eltron, Spółdzielnią Mleczarską w Łapach, ChM Lewickie, Danwood,

Promotechem, Micom, Arką Druk, Sferą, Kompleks Bud - w

przedsiębiorstwach uczniowie mogą się dodatkowo szkolić oraz odbywać

ponadprogramowe praktyki i staże. Dzięki temu uczniowie ZSM w trakcie

nauki zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe, a po ukończonej z

dobrymi wynikami szkole, mają zagwarantowaną dobrze płatną pracę.

Ponadto bardzo dobrze rozwija się współpraca Szkoły z organizacjami

społecznymi i fundacjami: typu „Pomóż im”, „Fundacja Świętego

Mikołaja”, „Szlachetna paczka”. Dzięki której uczniowie mają szansę

sprawdzić się w pracy społecznej – wolontariacie.

Niewątpliwym walorem szkoły są doskonałe kontakty ze służbami

mundurowymi: Strażą Pożarną, Policją oraz z Brygadą Obrony

Terytorialnej Kraju. Dzięki nim uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach

szkoleniowych, takich jak musztra, zajęcia terenowe, strzeleckie.

Współpraca ze służbami mundurowymi otwiera perspektywę ciekawej i

dobrze płatnej pracy w straży pożarnej, wojsku czy policji. Wielu

absolwentów ZSM wykorzystuje te możliwości.

OSIĄGNIĘCIA:
- najlepsi w sporcie wśród szkół Powiatu Białostockiego
- III miejsce w ogólnopolskim konkursie Hetmany organizowanym przez 46 LO w
Warszawie;
- w 12 najlepszych wśród techników Województwa Podlaskiego w konkursie na
projekt Koła Naukowego - zdobywcy grantu na wyposażenie pracowni
gastronomiczno-hotelarskiej;
- laureaci tytułu Siewca Nadziei fundacji „Pomóż im” za rok 2016/2017;
- laureaci konkursu Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu
Zintegrowanego Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego jako jedna z trzech szkół;

REALIZOWANE PROGRAMY: Zespół Szkół Mechanicznych
jest w Łapach czołową szkołą realizującą projekty edukacyjne, z
których korzystają uczniowie. Realizowane przez nas projekty
to:
- rok szkolny 2016 /2017 - W ramach projektu Stażujmy
zdobywając doświadczenie grupa uczniów brała udział w
płatnych stażach wakacyjnych w Siemiatyczach, gdzie pracowali
w hotelu Kresowiak – 8 hotelarzy, oraz w PKS-7 mechaników.
Grupa 10 przyszłych techników budownictwa pracowała na
stażu przy rozbudowie wiaduktu w Białymstoku w
Komplexbudzie. W sumie 25 uczniów miało okazję poznać
realia pracy oraz zarobić pieniądze.
W ramach tego samego projektu grupa ośmiu nauczycieli
przedmiotów zawodowych odbywała staże w przedsię-
biorstwach w branżach adekwatnych do specjalizacji
nauczycieli. Były to firmy: Eltron, Kompleks Bud, Micom, hotel
Silver.
- sukcesem zostały uwieńczone starania szkoły o udział w
projekcie zagranicznym. Zaowocowały one uczestnictwem
uczniów w praktykach zawodowych Erasmus w Hiszpanii, gdzie
gościło ich przepiękne miasto Sevilla. Młodzież wróciła
zachwycona nie tylko Hiszpanią, ale także zdobytymi tam
umiejętnościami zawodowymi. Była to grupa 10 uczniów z
technika budownictwa, po 8 z technika hotelarstwa i technika
mechanika.
- mniej więcej w tym samym czasie w ramach projektu
Mechanix w Wilnie 8 uczniów klasy III technik mechanik
odbywało praktyki zawodowe na Litwie.
- w tym roku szkolnym uczniowie ZSM znowu biorą udział we
wspaniałych projektach wyjazdowych. Czekają już na nas
projekty Kierunek Praga i Mechanix 2 w Wilnie .
Korzyści z projektów są ogromne- nauka w szkole może się
odbywać nie tylko w szkolnych ławkach. Wiedzą o tym
uczniowie szkoły, dla których wyjazdy to zarówno nauka, jak
piękna życiowa przygoda

Jestem dumna ze szkoły i jej osiągnięć. Kształcimy

młodzież dla rynku pracy, mamy doskonałe

kontakty ze znaczącymi firmami, które chcą z

nami współpracować i są z tej współpracy

zadowolone. Ale najważniejszy jest i będzie dla

nas uczeń. To jego staramy się wyposażyć na

przyszłość w wiedzę, umiejętności, poczucie

wartości. Dać to, co najlepsze poprzez przygotowanie

do dorosłego życia i pełnienia społecznych ról. Absolwenci szkoły to

wartościowi ludzie, którzy realizują się w społeczeństwie i służą innym. To

niezawodni strażacy, wspaniali mechanicy, informatycy, elektrycy. Wielu

z nich to właściciele własnych firm i odpowiedzialni pracodawcy.

Kształtują naszą rzeczywistość, są świetnymi fachowcami i przede

wszystkim - absolwentami Zespołu Szkól Mechanicznych.

Dorota Kondratiuk

Dyrektor ZSM w Łapach

BAZA DYDKATYCZNA:
- szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną do realizacji podstawy

programowej kształcenia ogólnego - posiada w pełni wyposażone pracownie

stwarzające możliwość bardzo dobrego przygotowania do egzaminów maturalnych;

- szkoła jest w pełni skomputeryzowana. Internet jest dostępny we wszystkich

salach lekcyjnych, pomieszczeniach biurowych i na sali gimnastycznej. Szkoła

funkcjonuje w projekcie Podlaska Platforma Edukacyjna, dzięki czemu korzysta z e-

dziennika oraz posiada możliwość publikowania materiałów własnych na platformie

PPE;

- szkoła posiada bardzo dobre warunki do kształcenia zawodowego. Trzy pracownie

komputerowe o zróżnicowanym przeznaczeniu do kształcenia w zawodach technik

mechanik, technik elektryk , technik informatyk, technik budownictwa. Wspaniale

wyposażona pracownia hotelarska.

- oprogramowanie typu AutoCad mające szerokie zastosowanie do kształcenia w

zawodach technicznych i pozwalające na stosowanie nowoczesnej dydaktyki. W

szkole są tablice multimedialne, projektory, wizualizer, drukarki szerokoprofilowe,

zróżnicowane systemy informatyczne wspomagające kształcenie szczególnie

przydatne dla technika informatyka - Macintosh.

- do wszystkich zawodów nauczanych w szkole jest dostosowana supernowoczesna

baza dydaktyczna do kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia

Praktycznego.

ZSM w Łapach jest miejscem
gdzie młodzi ludzie nie tylko
zdobywają wiedzę i wyk-
ształcenie, ale również mogą
rozwijać swoje zaintereso-
wania poprzez udział w róż-
nych projektach edukacyjnych.
Jako nauczyciele dbamy o to,
aby stworzyć uczniom jak
najlepsze warunki do nauki i
zachęcać ich do ciągłego
rozwoju. Naszym celem jest
przekazanie wiedzy nie tylko
teoretycznej, lecz również nauczenie jak umiejętnie
wykorzystywać ją w praktyce.

Leszek Gulewicz
Radny Rady Miejskiej w Łapach
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PROFILE KSZTAŁCENIA:

1. II Liceum Ogólnokształcące

2. Technikum w zawodach:

3. Szkoła Branżowa I stopnia

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia. W

ZSM są także szkoły dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym -

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Na rok szkolny 2018/2019 Zespół Szkół Mechanicznych przygotował

ofertę edukacyjną obejmującą następujące zawody i specjalności:

- mundurowe: oddział realizujący

tematykę bezpieczeństa powszechnego,

technik elektryk, technik informatyk, technik

mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa,

technik budownictwa,

- mechanik pojazdów samochodowych -

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

WSPÓŁPRACA: Szkoła współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami:

Eltron, Spółdzielnią Mleczarską w Łapach, ChM Lewickie, Danwood,

Promotechem, Micom, Arką Druk, Sferą, Kompleks Bud - w

przedsiębiorstwach uczniowie mogą się dodatkowo szkolić oraz odbywać

ponadprogramowe praktyki i staże. Dzięki temu uczniowie ZSM w trakcie

nauki zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe, a po ukończonej z

dobrymi wynikami szkole, mają zagwarantowaną dobrze płatną pracę.

Ponadto bardzo dobrze rozwija się współpraca Szkoły z organizacjami

społecznymi i fundacjami: typu „Pomóż im”, „Fundacja Świętego

Mikołaja”, „Szlachetna paczka”. Dzięki której uczniowie mają szansę

sprawdzić się w pracy społecznej – wolontariacie.

Niewątpliwym walorem szkoły są doskonałe kontakty ze służbami

mundurowymi: Strażą Pożarną, Policją oraz z Brygadą Obrony

Terytorialnej Kraju. Dzięki nim uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach

szkoleniowych, takich jak musztra, zajęcia terenowe, strzeleckie.

Współpraca ze służbami mundurowymi otwiera perspektywę ciekawej i

dobrze płatnej pracy w straży pożarnej, wojsku czy policji. Wielu

absolwentów ZSM wykorzystuje te możliwości.

OSIĄGNIĘCIA:
- najlepsi w sporcie wśród szkół Powiatu Białostockiego
- III miejsce w ogólnopolskim konkursie Hetmany organizowanym przez 46 LO w
Warszawie;
- w 12 najlepszych wśród techników Województwa Podlaskiego w konkursie na
projekt Koła Naukowego - zdobywcy grantu na wyposażenie pracowni
gastronomiczno-hotelarskiej;
- laureaci tytułu Siewca Nadziei fundacji „Pomóż im” za rok 2016/2017;
- laureaci konkursu Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu
Zintegrowanego Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego jako jedna z trzech szkół;

REALIZOWANE PROGRAMY: Zespół Szkół Mechanicznych
jest w Łapach czołową szkołą realizującą projekty edukacyjne, z
których korzystają uczniowie. Realizowane przez nas projekty
to:
- rok szkolny 2016 /2017 - W ramach projektu Stażujmy
zdobywając doświadczenie grupa uczniów brała udział w
płatnych stażach wakacyjnych w Siemiatyczach, gdzie pracowali
w hotelu Kresowiak – 8 hotelarzy, oraz w PKS-7 mechaników.
Grupa 10 przyszłych techników budownictwa pracowała na
stażu przy rozbudowie wiaduktu w Białymstoku w
Komplexbudzie. W sumie 25 uczniów miało okazję poznać
realia pracy oraz zarobić pieniądze.
W ramach tego samego projektu grupa ośmiu nauczycieli
przedmiotów zawodowych odbywała staże w przedsię-
biorstwach w branżach adekwatnych do specjalizacji
nauczycieli. Były to firmy: Eltron, Kompleks Bud, Micom, hotel
Silver.
- sukcesem zostały uwieńczone starania szkoły o udział w
projekcie zagranicznym. Zaowocowały one uczestnictwem
uczniów w praktykach zawodowych Erasmus w Hiszpanii, gdzie
gościło ich przepiękne miasto Sevilla. Młodzież wróciła
zachwycona nie tylko Hiszpanią, ale także zdobytymi tam
umiejętnościami zawodowymi. Była to grupa 10 uczniów z
technika budownictwa, po 8 z technika hotelarstwa i technika
mechanika.
- mniej więcej w tym samym czasie w ramach projektu
Mechanix w Wilnie 8 uczniów klasy III technik mechanik
odbywało praktyki zawodowe na Litwie.
- w tym roku szkolnym uczniowie ZSM znowu biorą udział we
wspaniałych projektach wyjazdowych. Czekają już na nas
projekty Kierunek Praga i Mechanix 2 w Wilnie .
Korzyści z projektów są ogromne- nauka w szkole może się
odbywać nie tylko w szkolnych ławkach. Wiedzą o tym
uczniowie szkoły, dla których wyjazdy to zarówno nauka, jak
piękna życiowa przygoda

Jestem dumna ze szkoły i jej osiągnięć. Kształcimy

młodzież dla rynku pracy, mamy doskonałe

kontakty ze znaczącymi firmami, które chcą z

nami współpracować i są z tej współpracy

zadowolone. Ale najważniejszy jest i będzie dla

nas uczeń. To jego staramy się wyposażyć na

przyszłość w wiedzę, umiejętności, poczucie

wartości. Dać to, co najlepsze poprzez przygotowanie

do dorosłego życia i pełnienia społecznych ról. Absolwenci szkoły to

wartościowi ludzie, którzy realizują się w społeczeństwie i służą innym. To

niezawodni strażacy, wspaniali mechanicy, informatycy, elektrycy. Wielu

z nich to właściciele własnych firm i odpowiedzialni pracodawcy.

Kształtują naszą rzeczywistość, są świetnymi fachowcami i przede

wszystkim - absolwentami Zespołu Szkól Mechanicznych.

Dorota Kondratiuk

Dyrektor ZSM w Łapach

BAZA DYDKATYCZNA:
- szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną do realizacji podstawy

programowej kształcenia ogólnego - posiada w pełni wyposażone pracownie

stwarzające możliwość bardzo dobrego przygotowania do egzaminów maturalnych;

- szkoła jest w pełni skomputeryzowana. Internet jest dostępny we wszystkich

salach lekcyjnych, pomieszczeniach biurowych i na sali gimnastycznej. Szkoła

funkcjonuje w projekcie Podlaska Platforma Edukacyjna, dzięki czemu korzysta z e-

dziennika oraz posiada możliwość publikowania materiałów własnych na platformie

PPE;

- szkoła posiada bardzo dobre warunki do kształcenia zawodowego. Trzy pracownie

komputerowe o zróżnicowanym przeznaczeniu do kształcenia w zawodach technik

mechanik, technik elektryk , technik informatyk, technik budownictwa. Wspaniale

wyposażona pracownia hotelarska.

- oprogramowanie typu AutoCad mające szerokie zastosowanie do kształcenia w

zawodach technicznych i pozwalające na stosowanie nowoczesnej dydaktyki. W

szkole są tablice multimedialne, projektory, wizualizer, drukarki szerokoprofilowe,

zróżnicowane systemy informatyczne wspomagające kształcenie szczególnie

przydatne dla technika informatyka - Macintosh.

- do wszystkich zawodów nauczanych w szkole jest dostosowana supernowoczesna

baza dydaktyczna do kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia

Praktycznego.

ZSM w Łapach jest miejscem
gdzie młodzi ludzie nie tylko
zdobywają wiedzę i wyk-
ształcenie, ale również mogą
rozwijać swoje zaintereso-
wania poprzez udział w róż-
nych projektach edukacyjnych.
Jako nauczyciele dbamy o to,
aby stworzyć uczniom jak
najlepsze warunki do nauki i
zachęcać ich do ciągłego
rozwoju. Naszym celem jest
przekazanie wiedzy nie tylko
teoretycznej, lecz również nauczenie jak umiejętnie
wykorzystywać ją w praktyce.

Leszek Gulewicz
Radny Rady Miejskiej w Łapach
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PROFILE KSZTAŁCENIA:

W Centrum Kształcenia Praktycznego odbywają się kursy zawodowe, w

tym kwalifikacyjne kursy zawodowe dla młodzieży oraz osób dorosłych,

którzy pragną zdobyć bądź poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Centrum daje możliwość uzyskania certyfikatów, które potwierdzają

zdobyte uprawnienia i kwalifikacje.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Organizujemy kursy i szkolenia m.in.

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej; R.16 Organizacja i nadzorowanie

produkcji rolniczej; Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i

niesamodzielnej; M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów

pojazdów samochodowych; M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających;

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

- spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG(135); kurs

spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG(141); kurs spawania

blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (111); obsługa wózków

jezdniowych z bezpieczną wymianą butli; magazynier z obsługą wózków

jezdniowych; operator obrabiarek CNC; kucharz; pracownik pizzerii; krawiec;

kasjer – sprzedawca; podstawowa, pierwsza pomoc przedmedyczna; szkolenia

BHP; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; blacharz

samochodowy; wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

KADRA:

Wykładowcy i Instruktorzy:

Nauczyciele w Centrum są uprawnieni do przeprowadzania egzaminów

zawodowych.

Prowadzący zajęcia posiadają wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie

w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniach.

REALIZOWANE PROGRAMY:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

organizuje i prowadzi kształcenia zgodnie z

zapotrzebowaniem regionalnego jak i krajowego

rynku pracy w formach kursowych dających możliwość

uzyskania kwalifikacji bądź podniesieniem zakresu

wiedzy i umiejętności w zakresie danej kwalifikacji.

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu pt. „Komplek-

sowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt

zintegrowany Powiatu Białostockiego” w ramach

Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na

rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPO na

lata 2014-2020, który pozwoli doposażyć pracownie

dydaktyczne w nowoczesne urządzenia i materiały

szkoleniowe.

Drodzy Uczniowie!

Kończąc gimnazjum musicie podjąć ważną

decyzję o wyborze szkoły oraz kierunku dalszego

kształcenia. W Centrum Kształcenia Praktycz-

nego odbywają się zajęcia praktyczne uczniów z

Zespołu Szkół Mechanicznych. W swojej ofercie

posiadamy kursy i szkolenia o różnej tematyce, które pozwolą Wam

zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zwiększając tym samym

szansę na możliwość zatrudnienia. Posiadamy wysoce wyposażone w

nowoczesne urządzenia pracownie dydaktyczne, dzięki którym możecie

się szkolić na wysokim poziomie.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Krzysztof Dobkowski

Dyrektor CKP w Łapach

BAZA DYDKATYCZNA: Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych

pracowniach wyposażonych w sprzęt techno-dydaktyczny. Placówka

posiada 5 sal wykładowych mogących pomieścić jednorazowo 160

osób oraz 10 pracowni specjalistycznych. Pracownie modernizowane

są systematycznie i zgodnie z podstawami programowymi w zawodzie.

Sale wykładowe wyposażone są w rzutniki pism, ekrany zwijane

przenośne oraz rzutniki slajdów. Do prowadzonych kursów

wykorzystuje się plansze, gabloty poglądowe, folie, instrukcje,

programy komputerowe i inne pomoce i materiał niezbędne do

prowadzenia kursów.

Placówka CKP w Łapach posiada:

- sale ćwiczeniowe:

- nowoczesną pracownię komputerową z podłączeniem do Internetu,

wyposażona w 15 samodzielnych stanowisk, drukarkę laserową kolorową i

czarno-białą, projektor skaner;

- spawarki;

- półautomaty spawalnicze;

- tokarki - sala wyposażona w 12 tokarek uniwersalnych, szlifierkę

dwutarczowa i wiertarkę stołową;

- obrabiarki różne - sala wyposażona w 4 frezarki uniwersalne, szlifierkę

dwutarczowa, szlifierkę do wałków, szlifierkę narzędziową, strugarkę

poprzeczną i wytaczarkę;

- obrabiarki CNC - sala wyposażona w tokarkę CNC ST10, cztery trenażery do

nauki obsługi i programowania (oprogramowanie HAAS)

- wyposażona pracownia gastronomiczna.

- pracownie projektowania i modelowania odzieży z ekspozycjami

materiałoznawstwa - pracownie ćwiczeń praktycznych wyposażone w

maszyny szwalnicze typustębnówki 1 i 2 igłowe, owerloki, przybory do szycia,

urządzenia do prasowania, urządzenia do krojenia, manekiny, katalogi

ściegów ręcznych, eksponaty odzieżowe we fragmentach i w całości,

dokumentacja techniczno-technologiczna;

- pracownię elektryczną;

- pracownię samochodową wyposażoną w sprzęt (np. podnośnik słupowy

mechaniczny, wyważarka kół, itp.), pozwalający kursantom zetknąć się ze

sprzętem, który swoją, jakością i nowoczesnością nie odbiega wyposażeniu

warsztatów działających na rynku.

Przez wiele lat byłem dyrektorem
CKP w Łapach. Jest to placówka
edukacyjna, która umożliwia
młodzieży oraz osobom doros-
łym zdobycie, bądź poszerzenie
kwa l i f i kac j i zawodowych .
Niewątpliwym jej atutem jest
baza dydaktyczna i wykwali-
fikowana kadra uprawniona do
przeprowadzania egzaminów
zawodowych. CKP jest również
ośrodkiem egzaminacyjnym,
pos i ada up rawn ien i a do
przeprowadzania zewnętrznych egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Zdzisław Penza
Radny Rady Miejskiej w Łapach
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PROFILE KSZTAŁCENIA:

W Centrum Kształcenia Praktycznego odbywają się kursy zawodowe, w

tym kwalifikacyjne kursy zawodowe dla młodzieży oraz osób dorosłych,

którzy pragną zdobyć bądź poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Centrum daje możliwość uzyskania certyfikatów, które potwierdzają

zdobyte uprawnienia i kwalifikacje.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Organizujemy kursy i szkolenia m.in.

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej; R.16 Organizacja i nadzorowanie

produkcji rolniczej; Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i

niesamodzielnej; M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów

pojazdów samochodowych; M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających;

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

- spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG(135); kurs

spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG(141); kurs spawania

blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (111); obsługa wózków

jezdniowych z bezpieczną wymianą butli; magazynier z obsługą wózków

jezdniowych; operator obrabiarek CNC; kucharz; pracownik pizzerii; krawiec;

kasjer – sprzedawca; podstawowa, pierwsza pomoc przedmedyczna; szkolenia

BHP; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; blacharz

samochodowy; wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

KADRA:

Wykładowcy i Instruktorzy:

Nauczyciele w Centrum są uprawnieni do przeprowadzania egzaminów

zawodowych.

Prowadzący zajęcia posiadają wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie

w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniach.

REALIZOWANE PROGRAMY:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

organizuje i prowadzi kształcenia zgodnie z

zapotrzebowaniem regionalnego jak i krajowego

rynku pracy w formach kursowych dających możliwość

uzyskania kwalifikacji bądź podniesieniem zakresu

wiedzy i umiejętności w zakresie danej kwalifikacji.

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu pt. „Komplek-

sowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt

zintegrowany Powiatu Białostockiego” w ramach

Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na

rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPO na

lata 2014-2020, który pozwoli doposażyć pracownie

dydaktyczne w nowoczesne urządzenia i materiały

szkoleniowe.

Drodzy Uczniowie!

Kończąc gimnazjum musicie podjąć ważną

decyzję o wyborze szkoły oraz kierunku dalszego

kształcenia. W Centrum Kształcenia Praktycz-

nego odbywają się zajęcia praktyczne uczniów z

Zespołu Szkół Mechanicznych. W swojej ofercie

posiadamy kursy i szkolenia o różnej tematyce, które pozwolą Wam

zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zwiększając tym samym

szansę na możliwość zatrudnienia. Posiadamy wysoce wyposażone w

nowoczesne urządzenia pracownie dydaktyczne, dzięki którym możecie

się szkolić na wysokim poziomie.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Krzysztof Dobkowski

Dyrektor CKP w Łapach

BAZA DYDKATYCZNA: Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych

pracowniach wyposażonych w sprzęt techno-dydaktyczny. Placówka

posiada 5 sal wykładowych mogących pomieścić jednorazowo 160

osób oraz 10 pracowni specjalistycznych. Pracownie modernizowane

są systematycznie i zgodnie z podstawami programowymi w zawodzie.

Sale wykładowe wyposażone są w rzutniki pism, ekrany zwijane

przenośne oraz rzutniki slajdów. Do prowadzonych kursów

wykorzystuje się plansze, gabloty poglądowe, folie, instrukcje,

programy komputerowe i inne pomoce i materiał niezbędne do

prowadzenia kursów.

Placówka CKP w Łapach posiada:

- sale ćwiczeniowe:

- nowoczesną pracownię komputerową z podłączeniem do Internetu,

wyposażona w 15 samodzielnych stanowisk, drukarkę laserową kolorową i

czarno-białą, projektor skaner;

- spawarki;

- półautomaty spawalnicze;

- tokarki - sala wyposażona w 12 tokarek uniwersalnych, szlifierkę

dwutarczowa i wiertarkę stołową;

- obrabiarki różne - sala wyposażona w 4 frezarki uniwersalne, szlifierkę

dwutarczowa, szlifierkę do wałków, szlifierkę narzędziową, strugarkę

poprzeczną i wytaczarkę;

- obrabiarki CNC - sala wyposażona w tokarkę CNC ST10, cztery trenażery do

nauki obsługi i programowania (oprogramowanie HAAS)

- wyposażona pracownia gastronomiczna.

- pracownie projektowania i modelowania odzieży z ekspozycjami

materiałoznawstwa - pracownie ćwiczeń praktycznych wyposażone w

maszyny szwalnicze typustębnówki 1 i 2 igłowe, owerloki, przybory do szycia,

urządzenia do prasowania, urządzenia do krojenia, manekiny, katalogi

ściegów ręcznych, eksponaty odzieżowe we fragmentach i w całości,

dokumentacja techniczno-technologiczna;

- pracownię elektryczną;

- pracownię samochodową wyposażoną w sprzęt (np. podnośnik słupowy

mechaniczny, wyważarka kół, itp.), pozwalający kursantom zetknąć się ze

sprzętem, który swoją, jakością i nowoczesnością nie odbiega wyposażeniu

warsztatów działających na rynku.

Przez wiele lat byłem dyrektorem
CKP w Łapach. Jest to placówka
edukacyjna, która umożliwia
młodzieży oraz osobom doros-
łym zdobycie, bądź poszerzenie
kwa l i f i kac j i zawodowych .
Niewątpliwym jej atutem jest
baza dydaktyczna i wykwali-
fikowana kadra uprawniona do
przeprowadzania egzaminów
zawodowych. CKP jest również
ośrodkiem egzaminacyjnym,
pos i ada up rawn ien i a do
przeprowadzania zewnętrznych egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Zdzisław Penza
Radny Rady Miejskiej w Łapach
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Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań

w gronie rodziny
oraz wesołego "Alleluja"

życzy
Izabela Jurkian
Fabryka Figury
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W SEZONIE: PN-PT 9-17, SOBOTY: 9-14

Sezon rowerowy już w pełni, pogoda zachęca do aktywności na
świeżym powietrzu zatem warto wbić się w obcisłe i wyjść na
rower. Dobrze dobrany, odpowiedni rower daje wiele frajdy z
jazdy, pomaga utrzymać formę, wrócić do zdrowia i zgubić te
dwa zbędne kilogramy, na które pracowaliśmy zimą. W naszej
ofercie znajdziecie Państwo rowery zarówno
jak i te służące do relaksu, kolorowe rowery miejskie

profesjonalne
Folkowe

ŁAPY, UL. PIASKOWA 1 tel. 793 399 321

oraz szeroka gamę . Oferujemy rowery
polskich producentów m.in. , która nie odbiega
jakością i designem od rowerów czołowych producentów
światowych, natomiast jest o wiele bardziej przystępna cenowo
dla naszych kieszeni. Proponujemy także szeroką i kolorową
gamę modeli

. Prowadzimy oraz
. Posiadamy wiele modeli rowerów w

cenach wyprzedażowych, także te najtańsze. Pomagamy
naszym klientom dobrać odpowiedni model i wielkość roweru.

Zapraszamy do naszego .

rowerów dziecięcych
markę Northtec

miejskich Vivienne oraz rowery turystyczne
marki Cossack serwis sprzedaż części i
akcesoriów rowerowych

Prowadzimy sprzedaż VAT FREE.

sklepu przy Piaskowej 1

Markety Budowlane

ul. Żwirki i Wigury 25, 18-100 Łapy
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Mundurowi z Białegostoku 
i Łap przeprowadzili w czwar-
tek (22 marca) debatę spo-
łeczną pn. „Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie- możesz 
mieć na nią wpływ”. Było to 
pierwsze w tym roku spotka-
nie z mieszkańcami gminy 
Łapy, które zapoczątkowało 
cały cykl tegorocznych debat.

Debatę prowadził Komen-
dant Policji w Łapach młodszy 
inspektor Łukasz Głowacki, który 
omówił stan bezpieczeństwa na 
terenie miasta i gminy, jak również 
funkcjonalność i sposób wykorzy-
stania Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.

W dalszej części zostały przed-
stawione informacje na temat 
szeroko rozumianej działalności 
profilaktycznej prowadzonej przez 
funkcjonariuszy z Łap, zarówno 
ukierunkowanych na zwiększanie 
poczucia bezpieczeństwa obywa-
teli jak i kształtowanie wśród nich 

świadomych postaw i zachowań, 
które w realny sposób przyczyniają 
się do zmniejszenia zjawisk spo-
łecznie niepożądanych.

Nie zabrakło również zagad-
nień związanych ze służbą dziel-
nicowego. Przedstawiono podsta-
wowe obowiązki służby policjanta 
„pierwszego kontaktu”, omówio-
no zadania zawarte w programie 
„Dzielnicowy bliżej nas”, a także 
funkcjonowanie mobilnej aplika-
cji „Moja Komenda”.

Podczas spotkania głos zabrali 
również zaproszeni goście bur-
mistrz Łap Urszula Jabłońska oraz 
Komendant Miejski Policji w Bia-
łymstoku Wojciech Macutkiewicz. 
Kilka słów do zebranych skierowa-
li również Dyrektor Podlaskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Białymstoku Józef Sulima oraz II 
Zastępca Komendanta Miejskie-
go Państwowej Straż Pożarnej w 
Białymstoku młodszy brygadier 
Dariusz Koc.

W trakcie debaty pojawiły się 
pytania zarówno do prelegentów, 
jak również od zaproszonych 
gości. Dzięki konstruktywnym 
wnioskom formułowanym w trak-
cie debaty udało się wypracować 
wspólne ścieżki rozwiązań zdia-
gnozowanych zagrożeń bezpie-
czeństwa w kontekście zasobów 
i możliwości podmiotów odpo-
wiedzialnych.

Debata społeczna pn. „Poroz-
mawiajmy o bezpieczeństwie - mo-
żesz mieć na nie wpływ” odbyła się 
w Inkubatorze Przedsiębiorczości 
w Łapach. Było to pierwsze w tym 
roku spotkanie z mieszkańcami 
gminy Łapy zorganizowane przez 
Komendę Miejską Policji w Bia-
łymstoku i Komisariat Policji w 
Łapach.

Debata o bezpieczeństwie

KRONIKA STRAŻACKA 

Stop pożarom traw
Pamiętajmy, że pożary traw są nie-

bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, 
zwierząt oraz środowiska naturalnego. 
Zagrażają lasom, domom mieszkalnym i 
zabudowaniom gospodarczym, bezpow-
rotnie niszczą faunę i florę. Już w marcu 
tego roku na terenie Gminy Łapy strażacy 
odnotowali 4 takie zdarzenia

Wypalanie traw, łąk i nieużytków 
rolnych jest zabronione. Grozi za to kara 
grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet 
kara 10 lat pozbawienia wolności.

Pożar w Łapach (Osse): 
16 marca 2018 r. po godz. 17.00 jed-

nostka PSP oraz 2 OSP zostały wezwane 
do pożaru poddasza użytkowego budyn-
ku mieszkalnego w Łapach (Osse) przy ul. 

Surażskiej. Akcja, w której wzięło udział 
17 strażaków i 4 pojazdy, trwała blisko 
2 godziny. Jedna osoba przebywająca w 
obiekcie opuściła go samodzielnie przed 
przybyciem straży pożarnej 

KRONIKA POLICYJNA 

Pomoc na przejściu dla pieszych
W niedzielne południe 25 lutego 2018 

r. funkcjonariusz Komisariatu Policji w 
Łapach asp. szt. Mariusz Sobieski w cza-
sie wolnym od służby, jadąc ulicą Sikor-
skiego w Łapach w rejonie skrzyżowania 
ulic zauważył leżącego na przejściu dla 
pieszych nieprzytomnego mężczyznę. 
36-latek oddychał i miał zakrwawioną 
głowę. Funkcjonariusz do momentu 
przyjazdu karetki pogotowia monito-
rował czynności życiowe. Mężczyzna 
trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.

W ŁAPACH PODSTAWOWĄ 
OPIEKĘ ZDROWOTNĄ 

W RAMACH NFZ ŚWIADCZĄ:

1. Przychodnia przy ul. Piaskowej 9 
w Łapach, tel. 85 715 22 94, 85 833 40 08

2. NZOZ Na Zdrowie, ul. Cmentarna 
28 w Łapach, tel. 85 688 00 82

3. NZOZ MEDICUS s.c., ul. Główna 
53 a w Łapach, tel. 85 715 22 91

4. NZOZ MEDICA , ul. Sikorskiego 
7 w Łapach, tel. 85 715 57 66

5. NZOZ Na Zdrowie, ul. Kościelna 
8a w Uhowie, tel. 85 663 34 70
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SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru POPIOŁU W OKRESIE GRZEWCZYM (worek szary**) 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, kwiecień 2018 r.

Miejscowość Miesiąc

IV
Płonka Kościelna, Płonka-Matyski 12

Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy 17
Gąsówka Stara Kolonia, Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki 13

Uhowo (ul. Kościelna i Surażska) 30
Uhowo (ul. 1 Maja, Białostocka, Borowska, Cicha, Cmentarna, 

Kolejowa Leśna, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Rzeczna, Spokojna, Sportowa, 
Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

26

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka-Kozły, Płonka-Strumianka, 
Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki, Wólka Waniewska, 23

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka Stara, Łapy-Dę-
bowina, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki, Łapy-Szołajdy 24

MIASTO ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrązowy) 

oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, kwiecień 2018 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IV

Ponie-
działek

Asnyka, Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościel-
na, Kruczkowskiego, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Nałkowskiej, Norwida, 

Sosnowa, Surażska, Wańkowicza, Warszawska, Witosa, Żeromskiego

16
30

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, Hiacyntowa, Jaśminowa, 
Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Puchal-

skiego, Różana, Siedleckiego, Stokrotkowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

9
23

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, Głucha, 
Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Malczewskiego, 

Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, 
Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, Wyczółkowskiego, 

Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa, Żabia

10
24

Środa
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, 

Huzara, Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, 
Rzemieślnicza, Sikorskiego, Żwirki i Wigury

11
25

Czwar-
tek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, 
Piaskowa, Polna, Północna, Słowackiego, Zachodnia, Żytnia

5
19

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, Kasprzaka, Kru-
cza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, 

Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Szwarce, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

12
26

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, Grabowa, 
Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, 

Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, Przechodnia, 
Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Wąska, Westerplatte

6
20

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, 
Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Graniczna, Konopnickiej, Langiewi-

cza, Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa

13
27

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, kwiecień 2018 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IV

Ponie-
działek

Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego Krzyża, Długa, 
Geodetów, Harcerska, Mała, Parafialna, Południowa, Słoneczna, Stalo-

wa, Szwarce, Tęczowa

9
23

Wtorek

Bociania, Bociańska, Bukowa, Czeladnicza, Dębowa, Gliniana, Grabowa, 
Graniczna, Jasna, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Krucza, Langiewi-

cza, Mostowa, Nowa, Nowy Rynek, Okopowa, Piaskowa, Polna, Piękna, 
Rzemieślnicza, Spokojna, Świerkowa, Topolowa, Wodociągowa, Wronia

10
24

Asnyka, Armii Krajowej, Bagno, Kolejowa Południe, Kościelna, Lenar-
towicza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, Sokołowska, 

Sosnowa, Surażska, Warszawska 31, Warszawska Północ, Witosa, 
Wygwizdowo

3
17

Środa

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Maczka, Matejki, Ogrodowa, Sławiń-
skiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Wyspiańskiego, Kard. 

Wyszyńskiego, Żabia

11
25

3 Maja, Bagińskiego, Grzybowa, Huzara, Jaskółcza, Jastrzębia, Kasprza-
ka, Konopnickiej, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, Nowowiejska, 

Prusa, Sienkiewicza, Żurawia, Żwirki i Wigury

4
18

Czwar-
tek

Barwikowska, Boh. Westerplatte, Cygańskiego, Dolna, Gęsia, Łąkowa, 
Plac Niepodległości, Przechodnia, Puchalskiego, Siedleckiego, Śliska, 

Średnia, Wodzickiego

12
26

Chabrowa, Daliowa, Główna, Górna, Handlowa, Krzywa, Leśnikowska, 
Makowa, Osiedlowa, Piwna, Spółdzielcza, Stokrotkowa, Wąska, Witka-

cego, Zdrojowa, 

5
19

Piątek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Łanowa, Odległa, 
Orzeszkowej, Parkowa, Piłsudskiego, Północna, Słowackiego, 

Zachodnia, Żniwna, Żytnia

13
27

Chełmońskiego, Fałata, Gierymskiego, Goździkowska, Grottgera, 
Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Korczaka, Kossaka, Krańcowa, 

Makowskiego, Malczewskiego, Michałowskiego, Nikifora, Pankiewicza, 
Różana, Strażacka, Wyczółkowskiego

6
20

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, maj 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc

V

Ponie-
działek

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Roszki-Włodki, Roszki
-Wodźki, Wólka Waniewska

14
28

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, Uhowo (Białostocka, Surażska, Spokoj-
na, Polna)

7
21

Środa

Uhowo (ul. 1-go Maja, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, 
Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Sportowa, 

Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

2
16
30

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Oleksin, Gąsówka-Os-
se, Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara Wieś, 

9
23

Czwartek Łapy-Dębowina, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki, 
Łapy- Szołajdy

10
24

Piątek Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, Płonka Kościelna, Płonka 
Kozły, Płonka Matyski, Płonka Strumianka

11
25

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, maj 2018 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc
V

Ponie-
działek

11 Listopada, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego 
Krzyża, Długa, Geodetów, Harcerska, Huzara, Konopnickiej, Mała, Parafial-
na, Południowa, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Żwirki i Wigury

7
21

Wtorek

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jasna, Jastrzębia, Kasprzaka. Krucza, 
Nadnarwiańska, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Rzeczna, 

Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

8
22

Bukowa, Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyntowa, 
Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, 
Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, Polna, Różana, Stokrotkowa, 

Strażacka, Świerkowa, Topolowa

8
22

Asnyka Łapy, Armii Krajowej, Bagno, Kolejowa, Kościelna, Lenarto-
wicza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, Sokołowska, 

Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa, Wygwizdowo

15
29

Środa

3-go Maja, Bagińskiego, Graniczna, Jaskółcza, Langiewicza 
Nilskiego-Łapińskiego, 

2
16
30

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Goździkowska, Korczaka, Maczka, 
Makowskiego, Matejki, Ogrodowa, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, 

Szpitalna, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

9
23

Czwartek Barwikowska, Cygańskiego, Łanowa, Łąkowa, Odległa, Piłsudskiego, 
Północna, Puchalskiego, Siedleckiego Wodzickiego, Żniwna

10
24

Piątek

Armii Krajowej, Boh.Westerplatte, Chełmońskiego, Dolna, Fałata, Gę-
sia, Gierymskiego, Główna, Grottgera, Handlowa, Kossaka, Malczew-
skiego, Michałowskiego, Nikifora, Pankiewicza, Plac Niepodległości, 

Przechodnia, Śliska, Średnia, Witkacego, Wyczółkowskiego, Zdrojowa

4
18

Boczna, Czeladnicza, Górna, Kłosowa, Kopernika, Kraszewskiego, Krzy-
wa, Leśnikowska, Mostowa, Orzeszkowej, Osiedlowa, Parkowa, Piwna, 
Rzemieślnicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Wąska, Zachodnia, Żytnia

11
25

MIASTO ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrązowy) 
oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od mieszkańców zabu-

dowy jednorodzinnej, maj 2018 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc
V

Ponie-
działek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, 
Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa,

14
28

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, Hiacyntowa, Jaśmino-
wa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, 

Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, Stokrotkowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

7
21

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, Głucha, 
Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Malczewskiego, 
Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskie-
go, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, Wyczółkowskiego, 

Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa, Żabia

15
29

Środa
Osiedle „Domy Kolejowe” 9

23
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, Huzara, Mokra, Mo-
stowa, Płonkowska, Południowa, Rzemieślnicza, Sikorskiego, Żwirki i Wigury

16
30

Czwar-
tek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, Piaskowa, 
Polna, Północna, Słowackiego, Zachodnia, Żytnia

10
24

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, Kasprzaka, Kru-
cza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, 

Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Szwarce, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

17
30*

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, Grabowa, 
Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, 

Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, Przechodnia, 
Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Wąska, Westerplatte

4
18

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, Czerwonego 
Krzyża, Długa, Geodetów, Graniczna, Konopnickiej, Langiewicza, Mała, 

Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa

11
25

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)

UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.
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MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru POPIOŁU W OKRESIE GRZEWCZYM (worek szary**)  

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej,kwiecień 2018 r.

Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc

IV
Bukowa, Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, 

Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy 
Rynek, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

12

Chełmońskiego, Cybisa,  Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, Głucha,  Grottgera, 
Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskie-

go, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Tuwima, 
Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Kard. Wyszyńskiego, Żabia

16

Asnyka,  Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Osiedle „Domy Kolejowe” ul. 
Warszawska, Sokołowska, Sosnowa, Surażska (Gąs.St.Kol.), Warszawska, Witosa 17

Brańska, Goździkowska, Harcerska, Kolejowa, Kombatantów,  Mokra,  
Osiedle „Domy Kolejowe” ul. Kolejowa,  Płonkowska, Południowa 13

Barwikowska, Boczna, Cygańskiego, Kraszewskiego, Łanowa, Odległa, 
Orzeszkowej, Piłsudskiego, Północna, Puchalskiego, Siedleckiego,  

Słowackiego,  Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia
20

Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kłosowa, Kopernika, Krzywa, 
Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piwna, Plac 

Niepodległości, Polna, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Wąska
27

Bagno, Boh. Westerplatte, Dolna, Gęsia, Główna, Przechodnia, 
Sikorskiego, Szpitalna, Śliska, Średnia,  Wygwizdowo, Zdrojowa 30

Bociania, Bociańska, Graniczna, Grzybowa, Huzara, Jasna, Jastrzębia, Kasprzaka, 
Langiewicza, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Piękna, Sienkiewicza, Spokojna, 

Żurawia, Żwirki i Wigury
25

11 Listopada, 3 Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Długa, 
Geodetów, Jaskółcza, Konopnickiej, Krucza, Mała, Nilskiego-Łapińskiego, Okopowa, 

Parafialna, Prusa, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia
26

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, zielony, 

szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, kwiecień 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość Łapy, ulice

Miesiąc

IV

Ponie-
działek

Asnyka, Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolejowa, 
Kościelna, Kruczkowskiego, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Nałkow-

skiej, Norwida, Sosnowa, Surażska, Wańkowicza, Warszawska, 
Witosa, Żeromskiego

16

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, Hiacynto-
wa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, 
Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, Stokrot-

kowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

9

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, 
Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, 

Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, 
Witkacego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wy-

szyńskiego, Zdrojowa, Żabia

10

Środa
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rzemieślnicza, Sikor-

skiego, Żwirki i Wigury
11

Czwartek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, Piaskowa, 
Polna, Północna, Słowackiego, Zachodnia, Żytnia 5

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, 
Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, Nowo-

wiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Szwarce, 
Wodociągowa, Wronia, Żurawia

12

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, 
Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kopernika, 
Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac 

Niepodległości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerko-
wa, Topolowa, Wąska, Westerplatte

6

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, Czerwo-
nego Krzyża, Długa, Geodetów, Graniczna, Konopnickiej, Langiewi-

cza, Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa
13

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, zie-
lony, szary**), ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrązowy) oraz 

ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od mieszkańców zabudowy 
jednorodzinnej, kwiecień- maj 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc

IV V

Poniedzia-
łek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki Wodźki, Roszki Włodki, Płonka Kozły 3* 2*

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś), 
Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 16 14

Wtorek

Płonka Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Osse, 3 8

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, 
Mickiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, 

Zdrojowa)
17 22

Środa

Łapy-Łynki, Łapy-Kołpaki, Łapy-Korczaki, 
Gąsówka-Oleksin, Łapy-Pluśniaki, Łapy-Dębowina, 

Domy kolejowe w dzielnicy Łapy Osse
4 9

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna), Łapy-Szołajdy 18 23

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabudowy jednoro-

dzinnej, kwiecień 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc

IV

Ponie-
działek

Bokiny, Łupianka Stara, Wólka Waniewska
3*
16
30

Łupianka Nowa, Płonka Kościelna, Płonka Strumianka, 
Roszki Włodki, Roszki Wodźki

9
23

Środa

Uhowo (ul. 1-go Maja, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, 
Leśna, Mickiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Sportowa, 

Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

11
25

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Stara (wieś), Gąsów-
ka-Oleksin, Łapy-Korczaki, Łapy-Łynki, Łapy-Kołpaki

4
18

Czwartek Łapy-Dębowina, Łapy-Szołajdy, Łapy-Pluśniaki 5
19

Piątek

Gąsówka Stara Kolonia, Uhowo (ul. Białostocka, Kościelna,  
Polna, Spokojna, Surażska)

13
27

Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 
Płonka-Kozły, Płonka-Matyski

6
20

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)

UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, zielony, 

szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, maj 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość Łapy, ulice

Miesiąc

V

Ponie-
działek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołow-
ska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa, 14

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, Hiacynto-
wa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, 
Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, Stokrot-

kowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

7

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, Głu-
cha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Malczew-
skiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, 

Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, 
Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, 

Zdrojowa, Żabia

15

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 9
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rzemieślnicza, Sikor-

skiego, Żwirki i Wigury
16

Czwartek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, Piaskowa, 
Polna, Północna, Słowackiego, Zachodnia, Żytnia 10

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, 
Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, Nowo-

wiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Szwarce, 
Wodociągowa, Wronia, Żurawia

17

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, 
Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kopernika, 
Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac 

Niepodległości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerko-
wa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

4

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, Czerwone-
go Krzyża, Długa, Geodetów, Graniczna, Konopnickiej, Langiewicza, 

Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa
11

ODBIERANIE WORKÓW Z POPIOŁEM**
W okresie grzewczym (od listopada) worki z popiołem od mieszkańców 
domów jednorodzinnych odbierane są raz w miesiącu w dodatkowo wy-
znaczonym terminie. Właściciele nieruchomości, którzy nie deklarowali 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a chcieliby oddać popiół lub 
żużel, mogą wystawiać go w terminach dodatkowego odbioru popiołu. 

Od maja popiół będzie odbierany tylko i wyłącznie 
z pozostałymi odpadami segregowanymi. 
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Historia

Okres PRL kojarzy się z cią-
głymi niedoborami na półkach 
sklepowych. Były jednak lata, 
że półki uginały się pod nad-
miarem towarów. 

W czasach PRL, kiedy obowiązy-
wała gospodarka centralnie plano-
wana, zawartość półek sklepowych 
zależała niekiedy od tego, czy i kiedy 
„coś rzucą”. W znany skeczu Kabaretu 
„Tey” „Z tyłu sklepu” pada takie prze-
śmiewcze stwierdzenie do widowni: 
Nie możemy wam odpowiedzieć na 
pytanie, ile nam przywiozą tego to-
waru, nie możemy wam powiedzieć 
co nam przywiozą, nie możemy wam 
powiedzieć kiedy wam przywiozą, i 
nie możemy powiedzieć czy w ogóle 
kiedykolwiek przyjadą. Pamiętaj-
my jednak, że skecz powstawał on 
w okresie wyjątkowego niedoboru 
(1980 r.) i narzuconej reglamentacji 
(kartki na produkty). 

Obraz handlu w PRL to przede 
wszystkim obraz ludzi stojących w 
wiecznych kolejkach, zwłaszcza za 
towarami przemysłowymi, które do 
sklepów przywożono w małych ilo-
ściach. Tu można przypomnieć znany 
utwór Krystyny Prońko, który zresztą 
powstał w tym samym czasie, co skecz 
Laskowika i jego ekipy: Za czym kolej-
ka ta stoi? Po szarość, po szarość po 
szarość. Na co w kolejce tej czekasz? 
Na starość, na starość na starość. 
W latach 80. widok kolejki był coraz 
bardziej powszechny. Popularne i 
częste były podróże do Białegostoku, 
aby zająć dogodne miejsce w nocnej 
kolejce po mięso. Ale tak przecież nie 
było zawsze. 

Co prawda zdarzały się okresy 
chwilowych niedoborów towarów, 
ale śledząc sprawozdania dotyczące 
handlu w powiecie łapskim, można 
odnieść wrażenie, że sklepy w tym 
czasie były zaopatrzone dość dobrze. 
W wielu wypadkach, nawet w małych 

wiejskich sklepach (m.in. Turośń 
Dolna, Suraż, Łapy, Sokoły), na przy-
kład w latach 60., można było dostać 
wyroby mięsne wszelkich gatunków: 
szynki, polędwicę, a także schab. 

Faktem niezaprzeczalnym jest 
to, że jeszcze 30, 40 lat temu na 
półkach był o wiele mniejszy wybór 
produktów niż teraz, mniejsza była 
ich dostępność. Ale wielu z czytelni-
ków zgodzi się zapewne z opinią, że 
mimo kłopotów aprowizacyjnych, 
produkty z minionej epoki były po 
prostu smaczniejsze i zdrowsze. 
Któż nie pamięta chociażby wyrobów 
mleczarskich, choćby 30 lat temu, 
smaku serków homogenizowanych 
z białostockiej mleczarni (bo łapska 
nie produkowała), sera edamskiego, 
wreszcie masła łapskiego. Piszący te 
słowa zna to z autopsji, bo oprócz po-
siłkowania się przy pisaniu tego tek-
stu źródłami archiwalnymi, pamięta 
smak tych produktów. Spojrzenie 
więc na dawniejsze półki sklepowe, 
niekoniecznie te łapskie, może być 
po prostu subiektywne.  

W 1955 r. na terenie powiatu Łapy 
znajdowało się kilkadziesiąt placówek 
handlowych. Do Powiatowego 
Związku Gminnych Spółdzielni 
należało 60 sklepów: GS Soko-
ły – 13 sklepów, GS Poświętne 
– 10 sklepów, PZGS Łapy – 12 
sklepów, GS Turośń Kościelna 
– 11 sklepów, GS Kowalewsz-
czyzna – 8 sklepów, GS Zawyki 
z siedzibą w Rynkach – 6 skle-
pów. Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców dysponowała w tym 
czasie 20 sklepami, Centrala 
Nasienna jednym sklepem, dwie 
apteki należały do Przedsiębior-
stwa Aptek, a także PRK „Ruch”. 

W tym również okresie dało się 
zauważyć drobną przedsiębiorczość 
prywatną, choć trudniej uchwytną 
źródłowo. W 1963 r. na terenie Łap 
istniało w Łapach istniało 57 tzw. 

punktów sprzedaży, z czego sklepy 
stanowiły 42. Odnotowano wów-
czas jedynie jeden punkt handlu 
prywatnego. Rozwój handlu po-
stępował wraz z budową nowych 
obiektów handlowych, o czym pisała 
m.in. „Gazeta Białostocka” w marcu 
1963 r.: W r. ub. założono funda-
menty pod budowę dwóch sklepów 
w Surażu, jeden w Zawykach i dwa 
w Poświętnem. Będą to nowoczesne 
placówki handlowe. Zakończenie ich 
budowy przewidziane jest w r. b. 
Przy budowie pomagała miejscowa 
ludność. Pomoc jej będzie również 
potrzebna przy uporządkowaniu i 
zagospodarowaniu terenów wokół 
sklepów. Ostatecznie placówka w 
Surażu rozpoczęła swoją działalność 
w 1964 r. O dostępności towarów 
prasa milczała, podając jedynie opis 
jego wnętrza: (…) Pawilon ma dwa 
stoiska. W jednym umieszczono 
samoobsługowy sklep spożywczy, 
w drugim zaś sklep preselekcyjny 
z artykułami rolniczymi. Sklepy 
samoobsługowe były niewątpliwie 
ukłonem w stronę klientów. Zamiast 
stać przed ladą i oczekiwać na podanie 
towaru przez sprzedawcę, samemu 
można było wybierać i przebierać na 
półkach sklepowych. W Łapach furorę 
robił przestronny i nowoczesne jak 
na tamte czasy pawilon handlowy, 
który otwarto w latach 70. przy ulicy 
Manifestu Lipcowego (obecnie Głów-
na). I jeszcze jedna ważna uwaga. W 
tamtym czasie torebki foliowe były 
rzadkością, nie mówiąc o tym, że w 
niektórych sklepach i papier był na 
wagę złota. W wiejskich sklepach na 
porządku dziennym był niedobór 
opakowań, stąd klienci przychodzili 
po zakupy z własnymi koszykami, a 
niekiedy nawet i wiadrami (m.in. 
w Pietkowie, Turośni Kościelnej w 
latach 60.). W mieście było pod tym 
względem było nieco lepiej, choć i tu 
zdarzały się skargi (m.in. w 1969 r.). 

Produkty najczęściej zawijano w biały 
papier, jeśli były to natomiast towary 
sypkie lub np. cukierki, dostawało się 
papierową torebkę. Warto też dodać, 
że okres 1965-1975 był w powiecie 
łapskim jednym z najlepszych pod 
względem dostępności różnego ro-
dzaju towarów spożywczych. 

Klienci również i kiedyś byli wy-
magający. W sklepach były dostępne 
tzw. „książki życzeń i zażaleń”, gdzie 
każdy niezadowolony z obsługi sklepu 
mógł się wpisać. W 1967 r. nas łamach 
„Gazety Białostockiej” znalazł się 
fragment listu oburzonego klienta 
z Warszawy, który niezadowolony z 
obsługi w jednym z łapskich sklepów, 
zażądał owej książki. Ale gdy zapytał, 
usłyszał ponoć, aby „nie zawracał gło-
wy, bo książki w tym sklepie nie ma”. 
Zdarzały się i inne skargi, m.in. rolni-
ków, którzy w okresie nasilonych prac 
polowych w sezonie letnim, uskarżali 
się na brak wędlin czy pieczywa w 
sklepach wiejskich (1968 r.). 

Warto wspomnieć, że Łapy, 
szczególnie w latach 70. były miastem 
w wielu obszarach samowystarczal-
nym. Produkty mleczne dostarczała 
do łapskich sklepów nowo wybudo-
wana mleczarnia, cukier pochodził 
również z Łap, oranżadę dostarczały 
miejscowe rozlewnie, a już szcze-
gólnie chwalono pieczywo z łapskiej 
piekarni PSS. Czasami zdarzały się 
drobne spóźnienia w dostawach, co 
poruszano nie tylko w prasie, ale i 
na posiedzeniach lokalnych władz. 
W marcu 1971 r. na posiedzeniu Po-
wiatowej Rady Narodowej zgłoszono 
wniosek o punktualne dostarczanie 
pieczywa do łapskich sklepów. Do tej 
pory zdarzało się, że podczas rannego 
otwierania sklepów nie było żadnego 
pieczywa. Zobowiązano więc WSS 
oddział w Łapach o terminowe wy-
wiązywanie się z tego obowiązku i 
przywożenie pieczywa do sklepów 
jeszcze przed 6.00 rano. 

I na koniec trochę statystyki. W 
1970 r. ludność powiatu łapskiego 
kupowała towary w 120 różnych skle-
pach, z czego 41 znajdowało się na 
terenie miasta, zaś 74 na wsi. Tylko 
5 z nich było w rękach prywatnych. 
W 1975 r. liczba miejsc sprzedaży 
detalicznej w Łapach wynosiła 88, z 
czego 44 stanowiły sklepy. Na tere-
nie wiejskim istniało 18 tego rodzaju 
punktów, w tym 7 sklepów. W 1985 r. 
na terenie Łapy było 91 punktów 
sprzedaży detalicznej, z czego 65 
(w tym 40 sklepów, a więc mniej) 
należało do sektora państwowego 
(gospodarki centralnie planowanej), 
reszta natomiast do sektora prywat-
nego. W grudniu 1988 r., dzięki usta-
wie Mieczysława Wilczka, rozpoczął 
się nowy etap w historii lokalnego 
handlu, a więc początek gospodarki 
wolnorynkowej.  

Piotr Sobieszczak
nilski@interia.pl

Wykorzystano m.in. Rocznik sta-
tystyczny województwa białostockiego 
1971-1989; Archiwum Państwowe w Bia-
łymstoku, PPRNiUP, sygn. 20, T. I, i 400; 
Zbiory prasowe Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy w Łapach.   

Co na półce sklepowej?

Sklep PSS Kolejarz, lata 50. XX wieku [Zbiory ZSM Łapy].
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Najpierw w meczu o trzecie 
miejsce zmierzyły się drużyny 
TIKI TAKI – KOWALE. Mecz był 
bardzo wyrównany, ale nieznacz-
nie lepsi okazali się zawodnicy 
Tiki Taki, którzy wygrali 3:1. W 
finale  ABY DO PRZERWY grali 

z Flachowcami. Mecz był godny 
finału, kibice oglądali składne ak-
cje, dużo walki, ale walki fair, a 
losy meczu ważyły się do ostatniej 
sekundy. Po bramce Łukasza Kula 
to drużyna Aby Do Przerwy została 
zwycięzcą rozgrywek (na zdjęciu 

powyżej), wygrywając finał 1:0. 
Królem Strzelców ligi został zdo-
bywca 15 goli Adam Wróblewski 
z Aby Do Przerwy.

Mecze finałowe jak i cała liga ob-
fitowały w wiele goli, pięknych akcji 
i ogromnego zaangażowania. Roz-
grywki stały na wysokim poziomie 
sportowym a  zawodnicy z tygodnia 
na tydzień wraz z kolejnym meczem 
pokazywali jak szybko ,,dojrzewają 
piłkarsko”.  W minionym sezonie do 
rozgrywek zgłosiło się 12 drużyn i 
ponad 120 zawodników. Rozegrano 
w sumie 46 meczów.

Czasem wdzięczność trudno 
jest ubrać w słowa…wtedy słowo 
,,dziękuję” zawiera wszystko co 
chcemy powiedzieć.

Ośrodek Kultury Fizycznej 
składa serdeczne podziękowania;

- Firmie PROFIT pana Toma-
sza Kozicza;

- Pani Dyrektor Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Łapach Dorocie 
Kondratiuk  za udostępnienie hali 
sportowej;

- Panu Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej Sławomirowi Ma-
ciejewskiemu oraz Radnemu Panu 
Leszkowi Gulewiczowi, na których 
obecność możemy zawsze liczyć;

- Sędziemu Panu Adamowi 
Perkowskiemu za wzorowe sę-
dziowanie meczów podczas całej 
edycji rozgrywek.

Wszystkim zawodnikom za 
Wasz wysiłek i zaangażowanie. 
Życzymy zdrowia byście mogli 
przystąpić do kolejnej edycji w 
pełni sił!!!

Kibicom, którzy zawsze licznie 
wypełniali Halę ZSM w Łapach by 
wspierać naszych piłkarzy ama-
torów.

Dziękujemy i wierzymy, że 
to co najlepsze jest jeszcze przed 
nami… Do zobaczenia!!!

OKF Łapy

Za nami kolejny sezon ligi piłkarskiej! 

Zwycięża Aby Do Przerwy

Srebrny medal i wicemistrzostwo Polski

Sukces Maryli Kostyry
Srebrny medal i wicemistrzostwo Polski 

w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów 
w Judo w kategorii wagowej do 52 kg zdobyła 
zawodniczka UKS „Narew” Łapy – Maryla 
Kostyra. Zawody rozgrywane były w Bytomiu 
w dniach 16-18 marca br. 

– O sukcesie Maryli zadecydowała ciężka 
praca na treningach i perfekcyjne przygotowa-
nie taktyczne - mówi trener Piotr Pułkośnik.

Maryla Kostyra jest w Kadrze Narodowej i 
w najbliższym czasie czekają ją starty między-
narodowe. W zawodach startował także Wiktor 
Perajski z UKS „Narew”. Wywalczył dobre 
dziewiąte miejsce w kat. wagowej do 81 kg.

Trenerami Maryli i Wiktora są Łukasz i 
Piotr Pułkośnik.

W piątek 16 marca 2018 r.  w Hali Zespołu Szkół Mechanicz-
nych w Łapach po pięciu miesiącach zmagań odbył się Wielki 
Finał ,,PROFIT” Łapy Ligi Halowej Piłki Nożnej 2017/2018 orga-
nizowanej przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.
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INFORMACJE OG£OSZENIA REKLAMY

Klub Radnych 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

Rady Miejskiej w £apach 

Leszek Pawe³ Gulewicz (tel. 602
471 021), Janusz Jamio³kowski (tel. 798
806 452), Marianna Kaczyñska (tel. 508 146
393), Adam Karasiewicz (tel. 505 067 658),
S³awomir Jan Maciejewski (tel. 668 484 425),
Maciej Michno (tel. 781 401 781), Zdzis³aw
Penza (tel. 604 995 881), Adam Perkowski
(tel. 602 177 021), Beata Piekarska (tel.
600035350), Jaros³aw Porowski (tel.
507131348), Piotr Pu³koœnik - Przewodnicz¹-
cy Klubu (tel. 600 367 888). 

Klub zaprasza do kontaktów z radnymi
podczas dy¿urów w ostatni czwartek mie-
si¹ca w godzinach 15.00 do 16.00 w Urzê-
dzie Miejskim w £apach w pokoju nr 106
lub telefonicznie. 

KLUB RADNYCH
NASZE PODLASIE

Rady Miejskiej w £apach
Wies³aw Szustak - Przewodnicz¹cy Klubu (tel.501 378 230),
Halina Kamiñska (501 498 615), Barbara Ekiert (510 437 030),
Kazimierz £upiñski (85-650 22 93) i Radny Powiatu Bia³o-
stockiego  Krzysztof Go³aszewski (tel.604 906 720).

Zaprasza mieszkañców do korzystania z naszych dy¿urów 
w ostatni (czwartek) ka¿dego miesi¹ca w godz. 16:00-17:00
w Urzêdzie Miejskim w £apach w pokoju nr 106 lub telefonicznie.

Gazeta £apska wydawana przez Oœrodek Przedsiêbiorczoœci w £apach. Redaktor naczelny: Magdalena Perkowska Szymanowicz.
Adres redakcji: 18-100 £apy, ul. Gen. W³adys³awa Sikorskiego 22A, e-mail: redakcja@lapybiznes.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak¿e zmiany tytu³ów.  Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ i reklam. Reklamy i og³oszenia mo¿na zamawiaæ
osobiœcie w redakcji. Druk: DRUKARNIA Kamil Borkowski z siedzib¹ w £om¿y, ul. £¹kowa 3, 18-400 £om¿a, NIP 7181820175, REGON 451204615.
ISSN 1233-5363. Nak³ad 3000 egz.

Radni 

Rady Miejskiej w £apach

Przemys³aw Jaroszewski - 783 089 557 

Joanna Micota - 698 082 897

Stanis³aw ̄ ochowski - 604 089 653

Zapraszaj¹ mieszkañców 
do kontaktu.

OG£OSZENIA I REKLAMY
OŒRODEK PRZEDSIÊBIORCZOŒCI W £APACH 

ul. Gen. W³. Sikorskiego 22A, 
18-100 £apy, tel. 85 814-19-20, 
e-mail: redakcja@lapybiznes.pl 

„Ludzie, których kochamy, 
zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady 

w naszych sercach”

Serdeczne podziękowania 
Rodzinie, Przyjaciołom,Delegacjom, 

Sąsiadom oraz wszystkim tym, 
którzy łącząc się z nami w bólu, 

uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej naszej 
ukochanej Mamy 

Śp. Barbary Wrzosek 
składa pogrążona w smutku 

Rodzina
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